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                     PATVIRTINTA 

                                                             Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos  

                                                               direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d.        

                                              įsakymu Nr. V- 274 (3.4)  

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS 2018–2019 MOKSLO METŲ 

PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Alytaus Panemunės progimnazijos 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo 

programos ugdymo planas (toliau – Ugdymo planas) reglamentuoja pradinio ugdymo programos, 

pradinio ugdymo individualizuotos programos, pradinio ugdymo programos ją pritaikius 

mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, taip pat ir neformaliojo vaikų švietimo 

programų įgyvendinimą mokykloje.  

2. Ugdymo planas sudarytas vieneriems mokslo metams: 

              2.1. vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo pradinio ugdymo programos 

bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. 

birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 

V-1309, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, patvirtintų Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, 1 priedo ,,Pradinio 

ugdymo bendroji programa“ nuostatomis dėl ugdymo turinio kūrimo ir mokymosi pasiekimų, 

Geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 

m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1308, pradinį ugdymą, neformalųjį vaikų švietimą ir kitą 

mokyklos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mokyklos 2018–2020 metų strateginiu 

planu; 

 2.2. remiantis nacionalinių ir tarptautinių mokinių pasiekimų tyrimų duomenimis ir 

rekomendacijomis, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo informacija, mokyklos 2017–2018 

mokslo metų įsivertinimo ir išorės 2012 metų vertinimo duomenimis. 

2.3. atsižvelgiant į 2018–2020-ųjų metų mokyklos strateginį tikslą – ugdymo kokybės 

gerinimas, siekiant kiekvieno mokinio sėkmės, puoselėjant jo pasididžiavimo mokykla ir 

tauta jausmą ir kuriant šiuolaikišką aplinką; 

 2.4. atsižvelgiant į 2018–2019 mokslo metų uždavinius: 

            2.4.1. gerinti ugdymo kokybę, personalizuojant ugdymo procesą, taikant inovatyvius 

sprendimus; 

            2.4.2. tobulinti mokinių mokėjimo mokytis kompetenciją; 

  2.4.3. puoselėti pasididžiavimo mokykla ir tauta jausmą, kuriant šiuolaikišką aplinką. 

        3. Ugdymo planą rengė mokyklos direktoriaus įsakymu 2018 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 

V-254 (1.7.) ,,Dėl mokyklos 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos ugdymo plano 

projekto rengimo grupės” iš mokyklos vadovų, pradinių klasių mokytojų, Vaiko gerovės 

komisijos narių ir mokinių tėvų atstovų sudaryta darbo grupė. 

 4. Ugdymo plano tikslas – suformuoti ugdymo turinį bei organizuoti ugdymo procesą taip, 

kad kiekvienas mokinys pasiektų geresnių ugdymo(-si) rezultatų ir įgytų būtinų bendrųjų bei 

dalykinių kompetencijų. 

        5. Ugdymo plane vartojamos sąvokos:  

 Kontrolinis darbas – žinių, gebėjimų, įgūdžių parodymas arba mokinių žinias, gebėjimus, 

įgūdžius patikrinantis ir formaliai vertinamas darbas, kuriam skiriama ne mažiau kaip 30 minučių. 

 Laikinoji grupė – mokinių grupė dalykui pagal modulį mokytis, dalykui diferencijuotai 

mokytis ar mokymosi pagalbai teikti.  
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 Mokyklos ugdymo planas – mokykloje vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo 

aprašas, parengtas vadovaujantis Bendruoju ugdymo planu.  

 Pamoka – pagrindinė nustatytos trukmės nepertraukiamo mokymosi organizavimo forma.  

 Specialiosios pratybos – švietimo pagalbos teikimo forma mokiniams, turintiems 

specialiųjų ugdymosi poreikių, skirta įgimtiems ar įgytiems sutrikimams kompensuoti, plėtojant 

gebėjimus ir galias. 

 Ugdymo planas – ugdymo programos įgyvendinimo aprašas. 

 6. Kitos Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  
 

II SKYRIUS 

 PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 
 

PIRMASIS SKIRSNIS 

PRADINIO UGDYMO PROCESO TRUKMĖ 
  

                    7. 2018–2019 mokslo metai ir ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 1 d. 

Ugdymo proceso trukmė – 175 ugdymo dienų (35 savaitės).  

         8. Mokykloje mokomasi penkias dienas per savaitę.  

 9. Mokomasi pusmečiais. Pusmečių trukmė: 1-asis:  2018-09-03 – 2019-01-31; 

                                                                           2-asis:  2019-02-01 – 2019-06-07.                                                      

10. Ugdymo procese mokiniams skiriamos rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, 

pavasario (Velykų) atostogos, kurių bendra trukmė –  17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę 

neįskaičiuojamos švenčių dienos. 
 

Atostogos Prasideda Baigiasi 

Rudens  2018-10-29 2018-11-02 

Žiemos (Kalėdų) 2018-12-27  2019-01-02 

Žiemos 2019-02-18 2019-02-22 

Pavasario (Velykų) 2019-04-23 2019-04-26 

Vasaros 2019-06-10 2019-08-31 

          

11. Ugdymo dienos 2018–2019 mokslo metais organizuojamos taip:  

 

Eil.  

Nr. 

Ugdymo dienos pavadinimas Data 

1. Mokslo ir žinių diena. 2018-09-03 

2. Europos kalbų diena. 2018-09-26              

3. Vertybių diena. 2018-10-26 

4. Projektas ,,Sveikinu mokyklą“. 2018-11-15 

5. Draugo diena. 2018-11-29 

6 Žiemos šventė. 2018-12-21 

7. Diena Lietuvai. 2019-02-15 

8. Matematikos diena. 2019-03-14 

9. Žemės diena. 2019-03-20 

10. Projektas ,, Kūrybinės dirbtuvės“. 2019-04-03 

11. Amatų ir profesijų diena. 2019-04-18 

12. Gimtosios kalbos diena. 2019-05-07 

13. Sporto diena. 2019-05-21 

14. Edukacinių išvykų diena ,,Pažink Lietuvą“. Pasirinktinai 

15. Mokslo metų pabaigos šventė. Paskutinę ugdymo proceso dieną 
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                    12.  Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (,,Europos kalbų diena“, Diena 

Lietuvai, Amatų ir profesijų diena, Edukacinių išvykų diena) yra privaloma, sudėtinė ugdymo 

proceso dalis. Veikla  siejama su mokyklos ugdymo tikslais ir mokinių mokymosi poreikiais, 

organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose.  

13. Paskelbus ekstremaliąją situaciją, nustačius ypatingąją epideminę padėtį dėl 

staigaus ir neįprastai didelio užkrečiamųjų ligų išplitimo viename ar keliuose administraciniuose 

teritoriniuose vienetuose ar esant kitoms aplinkybėms, keliančioms  pavojų mokinių sveikatai ar 

gyvybei, taip pat oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, mokiniai į mokyklą gali 

nevykti. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, 

kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir 

kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą 

ar didelius turtinius nuostolius. Mokyklos direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso 

koregavimo, apie priimtus sprendimus informuoja mokyklos tarybą, Alytaus miesto savivaldybės 

administracijos Švietimo skyrių. 

                 14. Ugdymo valandos trukmė 1 klasėje – 35 min., 2–4 klasėse – 45 min.  

                 15. Pamokų – pertraukų laikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu.  

       16. Dalykai ir jiems skiriamų pamokų skaičius per savaitę Bendrajai programai 

įgyvendinti, patvirtinti mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-274 (3.4.) (priedas Nr. 

1). 

            17. Ugdymo(si) valandų skaičių klasei per savaitę sudaro: privalomų ugdymo valandų 

skaičius visiems mokiniams, valandos, skiriamos mokinių ugdymo(si) poreikiams tenkinti, 

neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti, dalyko, kuriam mokyti klasė dalijama į grupes, 

ugdymo valandos.  

                 18. Visiems 1–4 klasių mokiniams 2 ir 4 savaitę organizuojama klasės valandėlė, kurios 

laikas nurodomas pamokų tvarkaraštyje. Jos metu įgyvendinamos Olweus patyčių prevencijos (per 

mėnesį – 2 valandėlės), ,,Antras žingsnis“ (2–4 klasėse), Žmogaus saugos, Sveikatos ir lytiškumo 

ugdymo bei rengimo šeimai, Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo 

prevencijos programos, analizuojamos ugdymo karjerai temos, aptariami mokinių mokymosi 

pasiekimai (2 kartus per pusmetį) ir kt. 

      19. Mokykla einamaisiais mokslo metais gali koreguoti ugdymo procesą ir turinį pagal 

pasikeitusius mokinių ugdymo poreikius, mokinių mokymosi rezultatus, išlaikydama mokslo 

metams skirtą ugdymo valandų skaičių.   

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

BENDRIEJI SUSITARIMAI 

 

 20. Ugdymo turinys planuojamas pagal Alytaus Panemunės progimnazijos programų, 

planų rengimo tvarką, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-274 (3.4.) 

(priedas Nr. 2). 

21. Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo priemonės reglamentuojamos Alytaus 

Panemunės progimnazijos mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-274 (3.4.) (priedas Nr. 3). 

22. Mokinių ugdymo pasiekimai ir pažanga vertinami vadovaujantis Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais, reglamentuojančiais bendrojo 

ugdymo programose dalyvaujančių mokinių mokymosi pasiekimų vertinimą ir vertinimo rezultatų 

panaudojimą, Bendrąja programa ir Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir 

pažangos vertinimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-06-15  įsakymu Nr. V- 

264 (3.4.). 

23. Neformalusis vaikų švietimas organizuojamas vadovaujantis Alytaus Panemunės 

progimnazijos neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos 
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direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V-267 (3.4.). Neformaliojo vaikų švietimo veiklos ir 

valandos atsispindi 1–4 klasių neformaliojo vaikų švietimo valandų paskirstyme 2018–2019 

mokslo metams, patvirtintame mokyklos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V-274 (3.4.) 

(priedas Nr. 4). 

   24. Ugdymas karjerai organizuojamas ir įgyvendinamas pagal Alytaus Panemunės 

progimnazijos profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašą, patvirtintą mokyklos direktoriaus 

2018-06-15   įsakymu Nr. V-265 (3.4.). 

      25.Vadovėliai, mokymo(si) priemonės parenkami vadovaujantis demokratiškumo, 

nuoseklumo ir kitais principais. Jų įsigijimas svarstomas pradinių klasių mokytojų metodinės 

grupės pasitarime dalyvaujant direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai pradinį ugdymą, ir 

bibliotekos vedėjai. Užsakymo lape pasirašo visi mokytojai. 

                   26. Mokiniai mokykloje, jos teritorijoje, išvykose elgiasi pagal nuostatas, pateiktas 

mokinių elgesio taisyklėse, patvirtintose mokyklos direktoriaus 2018-06-15  įsakymu Nr. V-266 

(3.4.). 

                   27. Sudaromos galimybės visiems pedagogams tobulinti kvalifikaciją pagal Pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2012-05-30 įsakymu Nr. V-899, ir Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos pedagogų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarką, patvirtintą mokyklos direktoriaus 2018-06-15 įsakymu Nr. V-

268 (3.4.). 

     28. Atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikius, ugdymas pamokoje organizuojamas 

įvairiomis formomis: projektiniai, kūrybiniai darbai, didaktiniai žaidimai ir kt. Kai kurios veiklos 

gali būti organizuojamos netradicinėse edukacinėse erdvėse: mokyklos kieme, muziejuje, 

bibliotekoje, parke, prie vandens telkinio. Esant būtinybei, koreguojamas tvarkaraštis. 

 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

BENDROSIOS PROGRAMOS UGDYMO DALYKŲ, INTEGRUOJAMŲJŲ PROGRAMŲ 

ĮGYVENDINIMAS 

 

29. Bendroji programa įgyvendinama, vadovaujantis joje nustatytomis ugdymo turinio 

kūrimo ir įgyvendinimo didaktinėmis nuostatomis ir principais, mokinių pasiekimų vertinimo, 

aplinkos kūrimo nuostatomis. 

30. Ugdymo sričių/ugdymo dalykų programų įgyvendinimas: 

30.1. Dorinis ugdymas: 

30.1.1. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš dorinio ugdymo dalykų: etiką arba 

tikybą; 

30.1.2. etikai mokytis sudaroma 2 laikinosios grupės: viena – iš 1 klasių mokinių, kita – 

iš 2-4 klasių mokinių. 

30.1.3. dorinio ugdymo dalyką mokiniui galima keisti kiekvienais mokslo metais pagal 

tėvų (globėjų) parašytą prašymą. 

30.2. Kalbinis ugdymas: 

30.2.1. siekiant gerinti mokinių lietuvių kalbos pasiekimus, skaitymo, rašymo, 

kalbėjimo ir klausymo gebėjimai ugdomi ir per kitų dalykų ar ugdymo sričių ugdomąsias veiklas;                            

30.2.2. vadovaujamasi mokyklos lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pasitarime 

apsvarstytais ir visiems mokytojams Mokytojų tarybos posėdyje pristatytais bendraisiais kalbos 

ugdymo reikalavimais. 

30.3. Pirmosios užsienio kalbos mokymas: 

30.3.1. pirmosios užsienio kalbos (anglų) mokoma pirmaisiais – ketvirtaisiais pradinio 

ugdymo programos metais; 

30.3.2. tėvai (globėjai) parenka mokiniui vieną iš mokyklos siūlomų trijų Europos kalbų 

(anglų, vokiečių, prancūzų) (toliau – užsienio kalba);  

30.3.3. užsienio kalbai (anglų) mokyti 1 klasėse skiriama 1 pamoka, 2-3 klasėse – 2 

pamokos,  4 klasėse – 3 pamokos. 

30.4. Socialinis ir gamtamokslinis ugdymas: 
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30.4.1. gamtamoksliniams gebėjimams ugdytis skiriama 1/2 pasaulio pažinimo dalykui 

skirto ugdymo laiko. Pagal galimybes sudaromos sąlygos ugdymo veikloms, ugdančioms 

praktinius gamtamokslinius gebėjimus, todėl dalis (1/4) dalykui skiriamo laiko skiriama 

organizuoti ugdymą tyrinėjimams palankioje aplinkoje, natūralioje gamtinėje aplinkoje (pvz., 

mokyklos kieme, parke ir pan.), laboratorijoje; 

30.4.2. socialiniams gebėjimams ugdytis pagal galimybes dalį (1/4) pasaulio pažinimo 

dalyko laiko skiriama ugdymo procesą organizuojant socialinės, kultūrinės aplinkos pažinimui 

palankioje aplinkoje (pvz., lankantis Alytaus Jurgio Kunčino, Alytaus rajono savivaldybės 

viešosiose bibliotekose, ikimokyklinio ugdymo įstaigose: „Putinėlis“, „Šaltinėlis“, „Obelėlė“, 

„Vyturėlis“, Alytaus kūdikių ir vaikų namuose, Šv. Brunono Kverfurtiečio parapijos koplyčioje ir 

pan.). 

30.5. Matematinis ugdymas: organizuojant matematinį ugdymą bus naudojamasi ne tik 

Bendrosios programos matematikos dalyko programa, bet ir nacionalinių bei tarptautinių mokinių 

pasiekimų tyrimų rekomendacijomis ir diagnostinių, standartizuotų testų pavyzdžiais, 

informacinėmis komunikacinėmis technologijomis, skaitmeninėmis mokomosiomis priemonėmis. 

30.6. Kūno kultūra: 

30.6.1. kūno kultūrai skiriamos 2 ugdymo valandos per savaitę; 

30.6.2. viena kūno kultūros pamoka per savaitę skiriama šokiui (2 klasėse – iš valandų, 

skiriamų mokinių ugdymosi poreikiams tenkinti); 

30.6.3. siekiant skatinti mokinių fizinį aktyvumą, sveikatinimą, rekomenduojama 

ugdymo proceso metu pagal galimybes organizuojamos judriosios pertraukos ar fiziniam 

aktyvinimui skirtos veiklos; 

30.6.4. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės organizuojamos taip: 

mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal 

gydytojo rekomendacijas; 

30.6.5. mokiniai, besimokantys pagal formalųjį švietimą papildančio ugdymo 

programas (dailės, muzikos, sporto), neatleidžiami nuo dalyko savaitinių pamokų (ar jų dalies) 

lankymo.  

30.7. Meninis ugdymas (dailė ir technologijos, muzika, šokis): 

30.7.1. technologiniam ugdymui skiriama ne mažiau kaip 1/3 dailės ir technologijų 

dalykui skiriamo laiko; 

30.7.2. įgyvendinama šokio programa skiriant vieną ugdymo valandą iš kūno kultūros 

dalykui skiriamų ugdymo valandų per savaitę. 

31. Integruojamųjų, prevencinių ir kitų ugdymo programų įgyvendinimas: 

31.1.  Į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį integruojama: 

31.1.1. bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo  integruojamųjų  programų 

– Mokėjimo mokytis, Komunikavimo, Darnaus vystymosi, Kultūrinio sąmoningumo, Gyvenimo 

įgūdžių ugdymo programų pagrindai (Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų, 

patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. 

ISAK-2433, 11 priedas ,,Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas“). Šių programų 

atskirai vykdyti nereikia, jos yra integruotos į Bendrosios programos turinį; 

31.1.2. Žmogaus saugos bendroji programa ir Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei 

rengimo šeimai bendroji programa; 

31.1.3. etninės kultūros ugdymas; 

31.1.4. informacinių komunikacinių technologijų ugdymas. Informacinės 

komunikacinės technologijos ugdymo procese naudojamos kaip ugdymo priemonė; 

31.1.5. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72; 

31.1.6. Olweus patyčių prevencijos programa; 

31.1.7. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos 

programa. 

31.2. Mokytojas, formuodamas klasės mokinių ugdymo turinį, savo nuožiūra pasirenka 

dalykus, į kuriuos integruoja informacinių komunikacinių technologijų ugdymą, ugdymo karjerai 
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(ne mažiau 6 pam. per mokslo metus), Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrosios 

(pagal galimybes), Žmogaus saugos bendrąją (ne mažiau 5 pam. per mokslo metus), Etnokultūros 

ugdymo (ne mažiau 6 pam. per mokslo metus), Olweus patyčių prevencijos (pagal galimybes), 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos (ne mažiau 5 pam. 

per mokslo metus) programas. Rengdamas ilgalaikį planą skiltyje ,,Pastabos“ (prie atitinkamų 

temų) mokytojas santrumpomis pažymi programas, kurias numato įgyvendinti: ugdymo karjerai – 

,,UKP“, Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrosios – ,,SLRŠP“, Žmogaus saugos 

bendrąją – ,,ŽSP“, Etnokultūros ugdymo – ,,EUP“, Olweus patyčių prevencijos – ,,OPPP“, 

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos – ,,ATPP“. 
 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS 

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS. GERESNIŲ UGDYMO(SI)  REZULTATŲ 

SIEKIMAS 

 

32. Kiekvienas pradinėse klasėse dirbantis mokytojas stebi, fiksuoja ir analizuoja 

mokinių pasiekimus ir pažangą.  

33. Kiekvienam mokiniui sudaromos sąlygos sėkmingiau mokytis: pamokose taikomi 

įvairūs mokymo(si) metodai, veiklos individualizuojamos ir diferencijuojamos.  

34. Individualizavimas ir diferencijavimas ugdymo procese, atsižvelgiant į mokyklos 

galimybes ir mokinių poreikius, vykdomas: 

34.1. pamokoje individualizuojant ir diferencijuojant ugdymo turinį; 

34.2. skiriant namų darbus; 

34.3. formuojant ugdymo turinį specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams; 

34.4. per specialiąsias ir logopedines pratybas; 

34.5. sudarant mokiniams galimybes pasirinkti jų poreikius atitinkančias neformaliojo 

vaikų švietimo veiklas. 

35. Teikiama individuali mokymosi pagalba arba sudaromos mokinių, kuriems reikia 

panašaus pobūdžio pagalbos, grupės ir konsultuojama: mokytojas pritaiko mokymo(si) užduotis 

pagal mokinio mokymosi galias, stebi, analizuoja panaudotų priemonių poveikį. Mokiniui 

suteikiama pagalba pastebėjus, kad jam nesiseka pasiekti numatytų konkretaus dalyko pasiekimų 

po kontrolinių darbų, po ligos ir pan.  

36. Pagalbą ruošiant namų darbus teikia pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas 

(Alytaus Panemunės progimnazijos pailgintos darbo dienos grupės veiklos aprašas, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2018-06-22 įsakymu Nr. V-269 (1.4.). 

 37. Apie pastebėtus mokymosi sunkumus informuojami mokyklos pagalbos specialistai 

(logopedas, specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, mokytojo padėjėja), kreipiamasi į Vaiko 

gerovės komisiją dėl mokymosi sunkumų priežasčių nustatymo. 

38. Mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai, mokantis pagal dalyko programą, fiksuoti 

nepatenkinamu metiniu įvertinimu, organizuojami papildomi darbai kaip galimybė pasiekti ne 

žemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygį. 

39. Siekiant geresnių ugdymo(si) rezultatų, kryptingai bendradarbiaujama su mokinių 

tėvais (globėjais). Bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais) tikslas – kurti bendrus 

bendravimo santykius, parodyti tėvams, kad jie yra svarbūs, reikalingi ir laukiami, vienodai 

atsakingi už vaikų ugdymą; siekti, kad gerėtų mokinių ugdymosi rezultatai, tarpusavio santykiai, 

kad tėvai taptų aktyviais mokyklos partneriais. 

40. Mokykla bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais): 

40.1. vadovaudamasi Mokyklos bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais) ir jų informavimo bei švietimo tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 

2018-02-06 įsakymu Nr.V-63 (1.4.); 

40.1. pirmų klasių mokinių tėvai supažindinami su adaptacijos ypatumais, dalyvauja 

Pirmokų adaptacijos tyrime (apklausoje);  
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40.2. antrų klasių mokinių tėvai supažindinami su diagnostinių testų, ketvirtų klasių 

mokinių tėvai - su standartizuotų testų rezultatais; 

40.3. mokinių tėvai apie ugdymo procesą, mokymo(si) pagalbos teikimą (priemones, 

kuriomis ketinama siekti geresnių ugdymo(si) rezultatų), mokymosi pasiekimus informuojami 

įvairiais būdais: individualių pokalbių (mokinių-tėvų-mokytojų), atvirų durų dienų metu, telefonu, 

įrašais elektroniniame dienyne, elektroniniais laiškais, lankantis namuose (esant poreikiui) ir pan.; 

40.4. mokinių tėvai kviečiami dalyvauti mokyklos ir klasės tėvų susirinkimuose, 

šventėse, tėvų pedagoginio švietimo užsiėmimuose, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo 

procese, įvairiose darbo grupėse, komisijose, projektuose ir pan.; 

40.5. organizuodama mokinių išvykas į jų tėvelių darbovietes (pagal susitarimą). 

41. Edukacinių erdvių kūrimas, panaudojimas ir pritaikymas: 

41.1.naudojamasi tiek natūraliomis, tiek specialiai suorganizuotomis edukacinėmis 

aplinkomis; 

41.2. į edukacinių aplinkų kūrimą įtraukiami mokinių tėvai, socialiniai partneriai; 

41.3. edukacinės erdvės kuriamos, naudojamos ir pritaikomos atsižvelgiant į mokinių 

poreikius, skatinant tiriamąją mokslinę veiklą, vykdant aplinkosauginį švietimą, ugdant 

kūrybiškumą (,,Žalioji palangė“ ir kt.).  

 

PENKTASIS SKIRSNIS 

IŠVYKSTANČIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIŲ, ASMENŲ, BAIGUSIŲ 

UŽSIENIO VALSTYBĖS AR TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS PRADINIO 

UGDYMO PROGRAMOS DALĮ, UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 

42. Mokiniai, kurie išvyksta gyventi ar (ir) mokytis į užsienį, gali mokytis lietuvių 

kalbos, pasaulio pažinimo dalyko ar visų Bendrosios programos dalykų nuotoliniu mokymo 

proceso organizavimo būdu švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

43. Mokinio, baigusio užsienio valstybės, tarptautinės organizacijos pradinio ugdymo 

programos dalį, įgytus pasiekimus pripažįsta mokykla, remdamasi mokinio turimais dokumentais 

(išrašais, pažymėjimais ir pan.). Mokykla gali organizuoti įgytų pasiekimų patikrinimą. Jei 

nustatoma, kad reikalinga tikslinė pagalba programų skirtumams likviduoti, mokiniui sudaromas 

individualus ugdymo planas. Jis ir mokymosi galimybės aptariami su mokinio tėvais (globėjais). 

44. Mokiniui, nemokančiam ar nepakankamai mokančiam lietuvių kalbą, savivaldybėje 

nesusidarius nemokančių lietuvių kalbos mokinių išlyginamajai klasei ar laikinajai (mobiliajai) 

grupei, mokykla sudaro sąlygas tobulinti lietuvių kalbos gebėjimus, organizuodama papildomą, 

individualų lietuvių kalbos mokymą, skirdama ugdymo valandų iš mokinio ugdymosi poreikiams 

tenkinti skiriamų valandų. Intensyvus lietuvių kalbos mokymasis gali būti vykdomas iki metų 

laiko (išimtiniais atvejais ir ilgiau). 
 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ MOKYMO NAMIE ORGANIZAVIMAS 

 

 45. Vaikai, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriems reikalinga 

nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, tėvų (globėjų) 

prašymu namie mokomi pagal Vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam 

reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, 

ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams 

pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. ISAK-1836. 

 46. Mokinių, dėl ligos ar patologinės būklės negalinčių mokytis mokykloje, mokymas 

namie organizuojamas pagal Mokinių mokymo stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros 

įstaigoje ir namuose organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. V-1405;  
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 46.1. Bendroji programa įgyvendinama, ugdymą organizuojant pagal atskirus ugdymo 

dalykus ar integruojant ugdymo dalykų turinį. Įgyvendinamos visos Bendrosios programos dalykų 

programos, išskyrus kūno kultūros programą; 

 46.2. mokykla, suderinusi su mokinio tėvais (globėjais) ir atsižvelgusi į mokinio ligos 

pobūdį bei gydytojo rekomendacijas, rengia individualų mokinio ugdymo namie planą (pritaiko 

Bendrąją programą, numato ugdomųjų veiklų tvarkaraštį); 

 46.3. mokinys gydytojo leidimu dalį ugdymo valandų/į pamokų gali lankyti mokykloje 

arba mokytis nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdu. Šios ugdymo valandos/pamokos 

įrašomos į mokinio individualų ugdymo planą; 

 46.4. namie savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu (pavienio mokymosi 

forma) mokomam mokiniui 1–3 klasėse skiriama 9 savaitinės ugdymo valandos Bendrosios 

programos ugdymo dalykams įgyvendinti, 4 klasėse – 11 ugdymo valandų.  

 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS 

ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS 

 
PIRMASIS SKIRSNIS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

47. Mokyklos ugdymo planas parengtas atsižvelgiant į mokinių, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, reikmes, pedagoginės psichologinės tarnybos, mokyklos Vaiko gerovės 

komisijos rekomendacijas, vadovaujantis Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, 

ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795, Bendrojo ugdymo plano nuostatomis; 

48. Siekiant tenkinti mokinių ugdymosi reikmes, pritaikoma Bendroji programa, 

formuojamas ugdymo turinys, parenkamos mokymosi organizavimo formos (pamoka), 

pritaikomos ugdymosi erdvės, parenkamos ugdymui skirtos techninės pagalbos priemonės ir 

specialiosios mokymo priemonės ir pan.  

49. Organizuodama mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių ugdymą, mokykla 

atsižvelgia: 

49.1. į mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, jų lygį (nedideli, vidutiniai, dideli ir 

labai dideli); 

49.2. į mokyklos ir tėvų (globėjų) įsipareigojimus, įteisintus mokymo sutartyje; 

49.3. mokymosi formą ir mokymo proceso organizavimo būdą; 

49.4. ugdymo programą (Bendrąją programą ar pradinio ugdymo individualizuotą 

programą); 

49.5. turimas mokymo lėšas; 

49.6. mokymosi ir švietimo pagalbos reikmes;  

49.7. ugdymosi erdves; 

49.8. pratybų laiką (specialiosios pratybos organizuojamos pamokų metu, logopedinės 

pratybos – po pamokų, jų tvarkaraščiai tvirtinami direktoriaus įsakymu); 

49.9. į logopedinės pagalbos teikimo prioritetus: 

49.9.1. jeigu bendrojo ugdymo mokykloje mokosi daugiau nei 50 kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų turinčių mokinių, nustatomi tokie logopedinių pratybų lankymo prioritetai: 

49.9.1.1. priešmokyklinio ugdymo ir 1 klasės mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos 

sutrikimų; 

49.9.1.2. 2–4 klasių mokiniai, turintys kalbėjimo ir kalbos sutrikimų (Alytaus miesto 

savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų 

specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimo, vykusio 2017-09-12, nutarimas); 
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50.10. į specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus: jeigu mokykloje mokosi 

daugiau kaip 27 specialiųjų poreikių turintys mokiniai, nustatomas specialiosios pagalbos teikimo 

(specialiųjų pratybų lankymo) prioritetas - 1–6 klasių specialiųjų poreikių mokiniai (atsižvelgiant į 

mokinių ugdymosi poreikius) (Alytaus miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo, bendrojo 

ugdymo ir neformaliojo švietimo mokyklų specialiųjų pedagogų metodinio būrelio pasitarimo, 

vykusio 2017-09-12, nutarimas). 

51. Mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, individualus ugdymo planas 

rengiamas siekiant tenkinti jo pagalbos ir paslaugų ugdymo procese reikmes, padėti mokytis, 

pripažįstant ir plėtojant jo gebėjimus ir galias, teikiant švietimo pagalbą. 

Mokykla, rengdama individualų ugdymo planą: 

51.1. vadovaujasi Ugdymo plane pradinio ugdymo dalykų programoms įgyvendinti 

skiriamų ugdymo valandų skaičiumi; 

51.2. esant reikalui, iki 20 procentų koreguoja dalykų programoms įgyvendinti skiriamų 

savaitinių ugdymo valandų skaičių; 

51.3. gali keisti dalykams skirtų ugdymo valandų skaičių (mažinti, didinti); 

51.4. mokiniams, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, 1–2 

ugdymo valandomis sumažinusi mokinio minimalų pamokų skaičių, gali padidinti neformaliojo 

švietimo valandų skaičių; 

51.5. per mokslo metus mokyklos Vaiko gerovės komisijai ar pedagoginei psichologinei 

tarnybai įvertinus ir rekomendavus gali keisti pratybų ir individualiai pagalbai skiriamų valandų 

skaičių; 

51.6. intensyvindama mokiniui teikiamą specialiąją pedagoginę ar mokymo pagalbą, 

nustatytam laikotarpiui gali skirti papildomų ugdymo  valandų kiekvienam mokiniui individualiai 

ar mokinių grupei; 

51.7. užtikrina specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo tęstinumą ir 

nuoseklumą. 

52. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos ar pedagoginės psichologinės tarnybos ar 

švietimo pagalbos tarnybos siūlymu, tėvų (globėjų) pritarimu mokiniai, turintys specialiųjų 

ugdymosi poreikių, gali: 

52.1. nesimokyti ar pradėti vėliau mokytis užsienio kalbos (dėl intelekto sutrikimo, 

klausos sutrikimo, kalbėjimo ir kalbos sutrikimo, turintys kochlearinius implantus, įvairiapusių 

raidos ir mokymosi sutrikimų); 

52.2. nesimokyti muzikos ar ją keisti kitu, menines kompetencijas ugdančiu, dalyku 

(sutrikusios klausos); 

52.3. būti atleidžiami nuo technologijų pamokų (turintys judesio ir padėties bei 

neurologinių sutrikimų); 

52.4. mokiniams visi Bendrojo ugdymo plano keitimai, susiję su atleidimu nuo dalykų 

mokymosi, įforminami mokyklos vadovo įsakymu. 

53. Mokinio, kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, mokymosi pažanga ir 

pasiekimai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus ir vadovaujantis 

Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos 

aprašu. 

54. Mokinio, kuriam rekomenduota mokytis pritaikius Bendrąją programą, mokymosi 

pažanga ir pasiekimai vertinami atsižvelgiant į programos pritaikymo lygį. Pritaikytoje mokymo 

programoje mokytojai žymi iškilusias ugdymo problemas. Pasibaigus ugdymo procesui, pildo 

mokinio pasiekimų vertinimo lapą, kuriame nurodo gerai susiformavusius gebėjimus, mokėjimus, 

susidarytą žinių sistemą (potencines galimybes), nuolatines, sunkiai šalinamas klaidas, išvadą apie 

mokinio pasiekimų atitikimą programiniams reikalavimams. 

55. Mokinio, kuris mokosi pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, padaryta 

ar nepadaryta pažanga fiksuojama įrašant ,,p.p.“ arba ,,n.p.“ Individualizuotoje mokymo 

programoje mokinio pasiekimus mokytojai žymi taip: G – geri, P – patenkinami, S – silpni, N – 

nepatenkinami; programoje taip pat nurodo iškilusias ugdymo problemas. 
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56. Pasibaigus pusmečiams, specialioji pedagogė su mokiniais, kurie mokosi pritaikius 

Bendrąją programą ar pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, ir jų tėvais individualiai 

aptaria mokymosi pažangą, pasiekimus ir lūkesčius. 
 

 

ANTRASIS SKIRSNIS 

 ŠVIETIMO PAGALBOS (PSICHOLOGINĖS, SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS, 

SOCIALINĖS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS) TEIKIMAS 
 

57. Mokykla organizuoja ir teikia mokiniui švietimo pagalbą vadovaudamasi teisės 

aktais ir įgyvendindama Alytaus miesto pedagoginės psichologinės tarnybos ir mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos rekomendacijas. 

58. Švietimo pagalba teikiama vadovaujantis Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos 

aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu 

Nr. V-1215 ,,Dėl Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Specialiosios 

pedagoginės pagalbos asmeniui iki 21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų nustatymo šios 

pagalbos teikėjams tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

2017 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-657 ,,Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos asmeniui iki 

21 metų teikimo ir kvalifikacinių reikalavimų šios pagalbos teikėjams tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. V-950 ,,Dėl 

Socialinės pedaginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašo patvirtinimo“, 

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, 

patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-

1229 ,,Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos 

aprašo patvirtinimo“.  

                  59. Specialiąją pagalbą pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarkaraštį pamokų metu 

teikia mokytojo padėjėjas. Pagalba teikiama  mokiniui, turinčiam vidutinių ir didelių specialiųjų 

ugdymosi poreikių. 

 
 

TREČIASIS SKIRSNIS 

 MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, MOKYMAS NAMIE 

 

      60. Mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, mokymą namie savarankišku 

organizuoja mokykla pagal mokyklos vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės 

tarnybos, gydytojų rekomendacijas sudariusi individualų ugdymo planą mokymosi namie 

laikotarpiui, vadovaudamasi ugdymo plano 47, 48 punktais: 

     60.1. 1–2 ugdymo valandas galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai 

pedagoginei pagalbai teikti; 

     60.2.  kurčią ar neprigirdintį mokinį namie gali ugdyti surdopedagogas ar logopedas; 

     60.3. mokiniams, turintiems vidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą, pagal 

pradinio ugdymo individualizuotą programą, skiriant 8 valandas per savaitę, iš jų 1–2 ugdymo 

valandas galima skirti specialiosioms pamokoms ar specialiajai pedagoginei pagalbai teikti; 

      60.4. mokiniams, turintiems judesio ir padėties sutrikimų, rekomenduojama 1–2 

ugdymo valandas per savaitę skirti gydomajai mankštai.  

 

Ugdymo plano rengimo grupės vadovė           Irma Jauneikienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

SUDERINTA 

Mokyklos tarybos 2018-06-21 posėdyje  

(protokolas Nr.T-4) 
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Priedas Nr. 1 
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       Priedas Nr. 2 

         

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS  

PROGRAMŲ, PLANŲ RENGIMO TVARKA 

 

Eil. 

Nr. 

Plano, programos 

pavadinimas 
Rengėjas Laikotarpis Parengimo data Derinimas Pastabos 

1.  Ilgalaikis dalyko 

planas (priedas – temi 

nis planas) 

Dalyko mokytojai Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1–8 klasės 

2.  Savaitės ugdomosios 

veiklos planas 

1–4 klasių mokytojai Savaitei Kiekvieną penktadienį –  Rašomi 

elektroniniame 

dienyne 

3.  Pamokos planas 1–8 klasių mokytojai 

(raštu rengia 1-uosius 

metus dirbantieji, kiti –

įvairia forma, būtinai 

nurodant pamokos 

uždavinį) 

Prieš pamoką  – 1–8 klasės 

4.  Modulio programa ir 

planas 

Dalyko mokytojai Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

5.  Priešmokyklinio 

ugdymo grupės 

ugdomosios veiklos 

metų planas 

Priešmokyklinio ugdymo 

pedagogė 

Mokslo metams Per tris savaites nuo programos 

įgyvendinimo pradžios (įvertinus 

grupės savitumą) 

Derinama su pradinių klasių 

mokytojų metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

6.  Pritaikyta programa 

specialiųjų ugdymosi 

poreikių turinčiam 

mokiniui 

Dalyko mokytojai, 

konsultuojami 

specialiosios pedagogės 

Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d.; patikslinus 

sutrikimą – per 5 darbo dienas, gavus 

pedagoginės psichologinės tarnybos 

pažymas; naujai atvykusiam 

mokiniui– per 10 darbo dienų 

Derinama su Vaiko gerovės 

komisijos pirmininku  

1–8 klasės 

7.  Individualizuota 

programa specialiųjų 

ugdymosi poreikių 

turinčiam mokiniui 

Dalyko mokytojai, 

konsultuojami 

specialiosios pedagogės 

Pusmečiui Iki rugpjūčio 31 d. (I pusmečiui), iki 

sausio 19 d. (II pusmečiui); 

patikslinus sutrikimąi– per 5 darbo 

dienas gavus, pedagoginės 

Derinama su Vaiko gerovės 

komisijos pirmininku  

1–8 klasės 
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Eil. 

Nr. 

Plano, programos 

pavadinimas 
Rengėjas Laikotarpis Parengimo data Derinimas Pastabos 

psichologinės tarnybos pažymas; 

naujai atvykusiam mokiniui–per 10 

darbo dienų 

8.  Klasės auklėtojo 

veiklos planas 

Klasės auklėtojai Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama: 1–4 klasių auklėtojų 

planai – su pradinių klasių 

mokytojų metodinės grupės 

pirmininke, 5–8 klasių – su 

klasių auklėtojų metodinės 

grupės pirmininke, direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

1–8 klasės 

9.  Pailgintos darbo 

dienos grupės veiklos 

planas 

Pailgintos darbo dienos 

grupių auklėtojos 

Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d. Derinama su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui, pradinių 

klasių mokytojų metodinės 

grupės pirmininku (-e) 

 

10.  Neformaliojo vaikų 

švietimo programa ir 

būrelio veiklos planas 

Būrelio vadovai Mokslo metams Projektas – mokslo metų pabaigoje, 

iki rugpjūčio 31 d. 

Derinama su metodinės grupės 

pirmininku (-e), direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

11.  Metodinės grupės 

veiklos planas 

Metodinių grupių 

pirmininkai 

Mokslo metams 

 

Iki rugpjūčio 31 d.  Derinama su direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui 

 

12.  Metodinės tarybos 

veiklos planas 

Metodinės tarybos 

pirmininkas (-ė) 

Mokslo metams Iki rugpjūčio 31 d.  Derinama su direktoriumi   

 

Pastaba. Suderinus, patvirtinus programas, planus, jie grąžinami juos pateikusiems mokytojams, kurie šiuos dokumentus laiko mokykloje ir 

prireikus gali pateikti mokyklos vadovams ar mokyklą vizituojantiems specialistams. Formos pridedamos. 

 

____________________
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

  

  

  

  

  

  

 

  

 

 

 

  

  

  

  

  
(dalyko pavadinimas, kvalifikacinė kategorija, mokytojo vardas, pavardė) 

2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo ilgalaikiai planai ____________ klasei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

pasitarime, vykusiame  

2018 m. ___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkė 

 

 

 _________ __________________  
 (parašas) (vardas, pavardė)  

  

  

SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
           (parašas) (vardas, pavardė)  
  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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               Kursui skirta ..... val. 

     Sudaryta pagal 

Mokyklos uždaviniai ir mokymo(-si) uždaviniai, orientuoti į rezultatą ir derantys su mokyklos uždaviniais: 

Ugdomos bendrosios kompetencijos: 

Vadovėliai ir mokymo(-si) priemonės: 

  

 UGDYMO TURINYS (kai ilgalaikio plano autorius- mokyklos mokytojas) 

 

Laikas (mėnuo, 

savaitė) 
Turinys (veiklos/temos) 

Pasiekimai (vertybinės nuostatos, gebėjimai, 

žinios ir supratimas – pagal BP) 
Pastabos 

1 2 3 4 

    

 

            Vertinimas: 

            Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas. 

            Vertinimo kaupimo būdai ir formos: 

 

 

                  Mokytoja   ________________________   ________________________________________ 

 (parašas)  (vardas, pavardė) 
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UGDYMO TURINYS (kai mokytojas naudoja ŠMM, UPC rekomenduotus ilgalaikius planus, juos pritaiko klasei) 

 

Eil. 

Nr. 

Veiklos sritis  

(etapas, ciklas, skyrius) 
Klasei pritaikytos veiklos/temos 

Pamokų skaičius 

nuo–iki 
Pastabos (refleksija) 

1 2 3 4 5 

1.      

2.      

3.      

4.      

 

Vertinimas: 
            Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą taikomas formuojamasis ugdomasis, diagnostinis, apibendrinamasis sumuojamasis vertinimas. 

 

            Vertinimo kaupimo būdai ir formos: 

 

Mokytoja _______________                                                                       ____________________________________ 

(parašas)                                                                                                                 (vardas, pavardė) 
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Priešmokyklinio ugdymo grupės 2018–2019 mokslo metų ugdomosios  

veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės pasitarime, vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkė        

 

 _________ __________________  
 (parašas)                    (vardas, pavardė)  

 
 

 SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________   __________________  
      (parašas)                  (vardas, pavardė)  
  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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GRUPĖS VAIKŲ SAVITUMAS 

 

UGDYMO PRIORITETAI 

 

PLANUOJAMA UGDOMOJI VEIKLA 
(kūrybiniai projektai, temos, šventės, pramogos, išvykos, ekskursijos, sąveika su šeima, mokykla 

ir kitais socialiniais partneriais bei kita vaikų grupei aktuali veikla) 

MĖNUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priešmokyklinio ugdymo pedagogė   _________________                  _______________________          

   (parašas)                                        (vardas, pavardė) 
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Forma Nr. 1 

PATVIRTINTA 

Alytaus miesto spec. pedagogų 

metodiniame būrelyje 2012 m. 

rugpjūčio 29 d. protokolu Nr. 1. 

 
ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 
PRITAIKYTA ____________________ MOKYMO PROGRAMA 

 

2018–2019 m. m. 

 

Mokinio vardas, pavardė____________________________________________________________ 

Klasė ____ 

Individualūs ugdymo tikslai/ uždaviniai: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Programą pritaikė ____________________________________________________________ 
 (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Mokymo būdai ir metodai (pažymėti  ): 
 

 Parenkama tinkama darbo vieta.  
 

 Sumažinamas užduočių kiekis. 
 

 Supaprastinamos užduotys. 
 

 Pateikiamos atskirai paruoštos užduotys. 
 

 Pasakojamųjų dalykų žinios patikrinamos testais. 
 

 Grupė vienodų klaidų ar disgrafinių klaidų grupė skaičiuojama kaip viena klaida. 
 

 Laikomasi individualaus tempo. 
 

Rašto darbams reikalingos papildomos priemonės: 

 

 kompiuteris,  lapas paryškintomis linijomis,   užduotyse paryškintos detalės ar padidintas šriftas. 
 

Naudojama kompensacinė technika ______________________________________________________________ 

 

 Nereikalaujama dailaus rašto. 
 

 Rašydamas (-a) taria žodžius garsiai ar pašnibždomis. 
 

 Rašo tik dalį darbo. 
 

 Mažinamos skaitymo užduotys. 
  

 Nereikalaujama skaityti garsiai. 
 

Užduotys mokiniui perskaitomos:   visada,   kartais. 
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 Skaitomą tekstą seka naudodamas pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę, eilutės trafaretą ir pan.). 
 

 Užrašomi nurodymai, instrukcijos. 
 

 Nereikalaujama atlikti užduočių prieš klasę. 
 

 Nereikalaujama mokytis atmintinai. 
 

 Mažinamos atmintinio mokymosi apimtys. 
 

 Atsakinėti leidžiama naudojantis sudarytu planu, struktūruota informacija. 
 

 Aiškinant žodžiu, naudojama iliustruojanti medžiaga. 
 

 Naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai. 
 

 Nereikalaujama naudoti žemėlapių, schemų. 
 

 Nereikalaujama atlikti braižymo užduočių. 
 

 Mažinamas braižymo užduočių kiekis. 
 

Tekstiniai uždaviniai:   iliustruojami,   analizuojami, naudojant uždavinio sprendimo schemas. 
 

Savarankiško darbo metu leidžiama naudotis:   skaičiuotuvu,   taisyklėmis,   formulėmis,   lentelėmis, 
 

 pavyzdžiais,   schemomis,   sąsiuviniu,   vadovėliu,  kita____________________________ 
  
Kontrolinį darbą rašo:   savarankiškai,   su minimalia pagalba,   su žymia pagalba,  su klase, 
 

 atskirai, kitu laiku,   pas spec. pedagogą,   atsiskaitoma žodžiu,   atsiskaitoma raštu. 
  
Namų darbų užduotys:   neskiriamos,   mažinamas kiekis,   individualizuojamos. 
  
Naudojamos dėmesį sutelkiančios priemonės:   dažnai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį, 
 

 žymimi dėmesingumo pasiekimai,   atlaidžiau vertinamos nedėmesingumo klaidos,  
  

 nestabdomi nevalingi judesiai (hiperkinezės),   naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį, 
 

 naudojami mokinio ir mokytojo susitarimai,  kita _______________________________________  
  

 Naudojamos įvairios paskatinimo priemonės. 
 

 Akcentuojamos sėkmės. 
Padarytų atžymų skaičius   
 

Temos, kurių atsisakoma: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Iškilusios ugdymo problemos: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
SUDERINTA 

______________________ 

    (parašas) 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas 

__________________________ 

(vardas, pavardė) 

 

Vaiko gerovės komisijos 

2018 m.__________ posėdyje (protokolo Nr.   ) 

 
(Formą parengė Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Aušra Brazionienė)
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 

PASIEKIMŲ VERTINIMO LAPAS 

 

Mokinio vardas, pavardė_______________________________________ 

Klasė _________ 

_______________________________________________________________ 

(mokomasis dalykas) 

2018–2019 mokslo metai 

 

Gerai susiformavę gebėjimai, 

mokėjimai, susidaryta žinių 

sistema (potencinės galimybės)                  

Nuolatinės, sunkiai šalinamos 

klaidos 

Išvada apie mokinio pasiekimų 

atitikimą programiniams 

reikalavimams 

1 2 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasiekimus vertino                       _______________                       ________________________ 

                                                           (parašas)                                        (vardas, pavardė) 
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Forma Nr. 2 

PATVIRTINTA  

Alytaus miesto spec. pedagogų 

metodiniame būrelyje 2012 m. 

rugpjūčio 29 d. protokolu Nr. 1. 

 

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 
INDIVIDUALIZUOTA _______________________ MOKYMO PROGRAMA 

 

2018–2019 m. m. ____ pusmetis 

 

Mokinio vardas, pavardė____________________________________________________________ 

Klasė ____ 

Individualūs ugdymo tikslai/ uždaviniai: 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Programą rengė____________________________________________________________ 
 (mokytojo vardas, pavardė, parašas) 

 

Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai, papildoma literatūra, naudojama mokinio ugdymui 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Taikomi ugdymo būdai ir metodai (pažymėti  ): sumažinamas užduočių kiekis; 

supaprastinamos užduotys;  rašo tik dalį diktanto;  rašo kas antrą diktuojamą sakinį;  

vadovėlio užduotys keičiamos mokytojo sudarytomis užduotimis;  disgrafinių klaidų grupė 

skaičiuojama kaip viena klaida (painiojamos panašios grafemos, grafiniai vienetai, simboliai);  

nereikalaujama dailaus rašto;  rašydamas taria žodžius garsiai arba pašnibždomis;  mažinamos 

skaitymo užduotys; tekstai mokiniui (-ei) perskaitomi:  visada,  kartais;  skaitomą tekstą seka 

naudodamas (-a) pagalbines priemones (pieštuką, liniuotę ir pan.);  prieš pateikiant užduotis 

suformuluojami konkretūs klausimai ;  nereikalaujama mokytis atmintinai;  mažinamos 

atmintinio mokymosi užduotys;  atsakinėti leidžiama, naudojantis paties sudarytu planu;  

aiškinant žodžiu, naudojama iliustruojanti medžiaga;  schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai 

komentuojami žodžiu;   naudojamos paprastos schemos, grafiniai piešiniai, žemėlapiai;  

nereikalaujama naudoti žemėlapius, schemas;  naudojamos specialiai parengtos užduotys, kuriose 

aiškiai išdėstoma skaičių struktūra (dešimtys, šimtai, tūkstančiai ir pan.);  pažymimos vietos, 

kuriose dėl regimojo suvokimo problemų mokinys gali daryti klaidas;  nereikalaujama atlikti 

braižymo užduočių;  mažinamas braižymo užduočių kiekis;  tekstiniai uždaviniai turi atspindėti 

gyvenimiškas situacijas arba būti iliustruojami;  tekstiniai uždaviniai analizuojami naudojant 

uždavinių išsprendimo schemas;  pamokų metu leidžiama naudotis: daugybos lentele; 

taisyklių, formulių rinkiniais; kalkuliatoriais; kitomis papildomomis 

priemonėmis____________________ Naudojamos dėmesį organizuojančios priemonės: 

periodiškai atkreipiamas dėmesys į mokinio atliekamą užduotį; žymimi dėmesio organizavimo 

pasiekimai; naudojamas tarpinis atsiskaitymas atliekant užduotį; naudojami mokytojo ir 

mokinio susitarimai, organizuojantys dėmesį; nestabdomi pagalbiniai judesiai, padedantys 

organizuoti dėmesį; kita ________________(išvardinti). Naudojamos įvairios paskatinimo 

priemonės. Akcentuojamos sėkmės. Kontrolinį darbą rašo  savarankiškai;  su minimalia 

pagalba;  su spec. pedagogo pagalba;  sumažinamas užduočių kiekis;  pateikiamos specialios 

mokytojo parengtos užduotys;  leidžiama naudotis visomis papildomomis priemonėmis 

_______________________ (išvardinti). 
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Dalyko programos turinys 
 

Mokinio pasiekimai: 

G – geri,  

P – patenkinami, 

S – silpni,  

N – nepatenkinami 
Temos Ugdomi gebėjimai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iškilusios ugdymo problemos: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Tėvai (globėjai) __________________________________________________________________ 
 (parašas) (vardas pavardė) 
SUDERINTA 

______________________ 
 (parašas) 

Vaiko gerovės komisijos pirmininkas 

 

__________________________ 
(vardas, pavardė) 

Vaiko gerovės komisijos 

2018 m.  __________ posėdyje (protokolo Nr. ) 

 

 
(Formą parengė Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos specialioji pedagogė metodininkė Aušra Brazionienė) 
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

   

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2018–2019 mokslo metų _________________________ klasės auklėtojo veiklos planas 

 

 

Klasės auklėtojas(-a)_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Pradinių klasių mokytojų 

metodinės grupės pasitarime, vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkė  

 

 _________ __________________  
     (parašas)                 (vardas, pavardė)  

 

  

 

SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________ __________________  
       (parašas)                 (vardas, pavardė)  
  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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Klasės charakteristika. 

Klasėje mokosi _____________ mokinių (-iai), iš jų: _______________ mergaičių (-tės); _______________berniukų (-ai). 

Klasės seniūnas (-ė) – ______________________ 

Tėvų tarybos pirmininkas (-ė) -__________________________ 

Ugdymo sėkmės, problemos, numatomi jų sprendimo būdai: 

Mokslo metų pradžioje 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Po pirmo pusmečio 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Po antro pusmečio 

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Mokyklos uždaviniai: 

Klasės auklėtojo veiklos uždaviniai: 

VEIKLOS PLANAS 

 

Mėnuo 

Darbo kryptys 

Darbas su mokiniais 

Darbas su tėvais, kitais 

mokytojais ir  mokyklos 

darbuotojais 

Pastabos 
Su klase Individualus 

(Klasių tėvų susirinkimai, 

bendri renginiai, projektinė 

veikla, pokalbiai su 

medicinos darbuotojais ir kt.) 

Organizuojami renginiai  

(veiklos forma, tema)  

Problemų identifikavimas, 

konsultacijos, pagalba, darbas 

su rizikos grupės, specialiųjų 

ugdymosi poreikių turinčiais 

auklėtiniais 

 
 

 

   

 

 

 

     Klasės auklėtojas(-a)   _______________________   ____________________________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

     SUDERINTA su klasės mokiniais 2018 m. rugsėjo mėn. ___ d., pristatyta mokinių tėvams 2018 m. _____________________ mėn. ___ d.
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ pailgintos darbo dienos grupės 
                                                        (grupės pavadinimas)                                                       

2018–2019  m. m. veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUDERINTA                                                      

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

pasitarime, 

vykusiame  2018 m.                   mėn.      d. 

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkė 

                     

(parašas)            (vardas, pavardė) 

SUDERINTA   

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

                             

(parašas)             (vardas, pavardė)  

 

2018 m.                            mėn.     d. 
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Mėnuo Savaitė Veiklos pavadinimas Bendradarbiavimas su 

mokytojais 

Bendradarbiavim

as su tėvais 

Pastabos 

      

      

      

      

      

 

 

Pailgintos darbo dienos grupės auklėtoja              __________         ______________________ 
                                    (parašas)                 (vardas, pavardė)
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

Mokytojos _____________________________________________2018–2019 mokslo metų 

Neformaliojo vaikų švietimo ____________________________________ būrelio programa 

ir veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 

pasitarime, vykusiame  

2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

Metodinės grupės pirmininkė      

 

 _________ __________________  
      (parašas)                 (vardas, pavardė) 

  

 

  

SUDERINTA  

 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 __________         __________________  
      (parašas)                            (vardas, pavardė)  
  

 2018 m._____________mėn.______d. 
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5. Bendrosios nuostatos 

Alytaus Panemunės progimnazija, savivaldybės biudžetinė įstaiga, A. Jonyno g. 10, LT-62372 

Alytus. 

Programos rengėjai (vardas, pavardė, kvalifikacija), programos pavadinimas, trukmė, apimtis, 

neformaliojo vaikų švietimo programos dalyvių amžius. 

  

6. Tikslas ir uždaviniai 

Nurodomas aiškus tikslas, konkretūs įgyvendinami uždaviniai, atitinkantys neformaliojo 

vaikų švietimo programos dalyvių amžių ir jų poreikius. Nurodoma, kokios bus ugdomos 

kompetencijos. 

 

7. Turinys, metodai ir priemonės 

Aprašomas neformaliojo vaikų švietimo programos turinys, metodai, priemonės, įranga, 

padedantys siekti išsikelto tikslo ir uždavinių, ugdyti kompetencijas. Formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programose aprašomas programos suderinamumas su formaliojo švietimo programa ar jos 

moduliais. 

 

8. Pasiekimai ir jų vertinimas 

Šioje dalyje aprašomas neformaliojo vaikų švietimo programos dalyvių pasiekimų vertinimas 

(įsivertinimas), metodai, dažnumas. 

 

 

 

Būrelio vadovas(-ė)  _____________   ____________________________________  
 (parašas)  (vardas, pavardė) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pastaba:  

Parengta vadovaujantis Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybės biudžetų finansuojamų 

neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2004 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-991 (Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-1214 redakcija). 
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Būrelio veiklos planas 

 

Eil. 

Nr. 
Mėnuo, savaitė Savaitė Veiklos forma, tema 

Vertinimas, 

pastabos 

     

     

     

     

 

 

Būrelio vadovas (-ė)  _____________   ______________________ 
 (parašas)               (vardas, pavardė) 
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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJA  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės 2018–2019 mokslo metų 

veiklos planas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pasitarime, 

vykusiame 2018 m.___________ mėn.______d.,  

protokolo Nr. 

 

Metodinės grupės pirmininkė  

 

 _________ __________________  
     (parašas)                (vardas, pavardė) 
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1. Praėjusių mokslo metų metodinės grupės veiklos analizė. 

2. Mokyklos 2018–2019 m. m. tikslai ir uždaviniai. 

3. Metodinės grupės 2018–2019 m. m. tikslai ir uždaviniai. 

4. Metodinės veiklos turinys (ugdymo turinį, jo planavimą, dalyko mokymo metodiką, pasiekimų 

vertinimą reglamentuojančių dokumentų analizė ir derinimas, mokinių mokymosi pasiekimų ir 

pažangos pokyčių ir pokyčių priežasčių analizė, kvalifikacijos tobulinimas, geriausioji darbo 

patirtis ir jos sklaida, dalykų savaitės, olimpiados ir konkursai): 

 

Nr. Veikla 

Data. 

Atsakingi 

asmenys 

Laukiami rezultatai 

1. Kvalifikacijos tobulinimas, švietimą 

reglamentuojančių dokumentų svarstymas, 

mokyklos veiklos dokumentų derinimas 

  

1.1.    

1.2.    

2. Geriausios pedagoginės patirties sklaida, 

atviros pamokos, konferencijos, pasitarimai, 

mokinių mokymosi rezultatų bei jų pokyčių ir 

pokyčių priežasčių analizė 

  

2.1.    

2.2.    

3. Kita veikla   

3.1.    

3.2.    

 

 

Metodinės grupės pirmininkė  ___________   _________________________________  

 (parašas)  (vardas, pavardė) 
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                                                    Priedas Nr. 3  

 

ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO 

OPTIMIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Mokinių mokymosi krūvio optimizavimo tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis 2017–

2018 ir 2018–2019 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-446, bei 

2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais 

ugdymo planais (toliau BUP), patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 

m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442, Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti 

bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau HN), patvirtinta 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 

(Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. kovo 13 d. įsakymo Nr. V-284 

redakcija). 

2. Šis aprašas reglamentuoja mokinių mokymosi krūvių optimizavimo tvarką Alytaus 

Panemunės progimnazijoje. 

II. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ OPTIMIZAVIMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI, 

PRINCIPAI 

3. Mokymosi krūvių optimizavimo tikslai – lanksčiai vadovaujantis Pradinio ir pagrindinio 

ugdymo bendrosiomis programomis, mažinti mokymosi turinio apimtis, sudaryti optimalias sąlygas 

mokiniams mokytis pagal gebėjimus, turimą patirtį. 

4. Mokymosi krūvių optimizavimo uždaviniai: 

4.1. skatinti mokytojų bendradarbiavimą planuojant ugdymo procesą ir optimizuojant mokinių 

mokymosi krūvius; 

4.2. ugdymo proceso organizavimą grįsti ugdymo(-si) poreikių analize; 

4.3. padėti mokiniui pažinti save, įsivertinti savo polinkius, gebėjimus, vyraujančius 

mokymosi stilius; 

4.4. skatinti mokinius racionaliai planuoti laiką, ugdyti mokinių mokymosi mokytis 

kompetencijas; 

4.5. ieškoti racionalesnių, patrauklesnių informacijos pateikimo būdų; 

4.6. mokytojams tarpusavyje derinti namų darbų skyrimą klasės mokiniams; garantuoti namų 

darbų skyrimo ir patikrinimo grįžtamąjį ryšį; 

4.7. organizuoti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą per dieną, mokinius apie jį informuoti 

ne vėliau kaip prieš savaitę. 

5. Optimizuojant mokymosi priemones, vadovaujamasi šiais principais: 

5.1. ugdymo turinys diferencijuojamas ir individualizuojamas – pritaikomas mokinių turimai 

patirčiai, poreikiams, gebėjimų lygiui, mokymosi stiliams; 

5.2. tobulinama mokytojų kvalifikacija;  

5.3. mokymosi krūvis (namų darbai, kontroliniai darbai) derinamas su kitais toje klasėje 

dirbančiais mokytojais; 

5.4. skiriant mokymosi krūvį, vadovaujamasi bendrojo ugdymo mokyklos HN ir BUP 

rekomendacijomis, Alytaus Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo 

tvarkos aprašu. 

III. MOKYKLOS, MOKYTOJŲ, MOKINIŲ FUNKCIJOS MOKYMOSI KRŪVIŲ 

OPTIMIZAVIMO PROCESE 

6. Mokykla priima sprendimus dėl: 

6.1. valstybės ugdymo turinio dokumentuose reglamentuojamo ir mokyklos steigėjo teikiamo 

ugdymo turinio pritaikymo ir įgyvendinimo atsižvelgiant į mokyklos bendruomenės poreikius, 

mokytojų kvalifikaciją ir kompetencijas bei turimus išteklius; 
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6.2. ugdymo planavimo, ugdymo proceso organizavimo, mokinių pasiekimų ir pažangos 

vertinimo, mokytojų atsakomybės už ugdymo proceso kokybę ir rezultatus; 

6.3. vidinio ir išorinio mokinių pasiekimų bei mokyklos veiklos vertinimo informacijos 

kaupimo ir analizavimo, tobulintinų ugdymo sričių nustatymo ir priemonių šiam tobulinimui 

įgyvendinimo bei bendruomenės įtraukimo į ugdymo turinio procesą; 

6.4. informacijos, reikalingos renkantis tolesnio mokymosi ar profesinės veiklos sritį, 

pateikimo mokiniams ir jų tėvams; 

6.5. sąlygų sudarymo mokytojams bendradarbiaujant ir kuriant aktyvų mokymąsi skatinančią 

aplinką, dėl mokyklos ugdymo planų ir tvarkaraščių derinimo su mokytojais, aprūpinimo 

vadovėliais ir kitomis mokymo(-si) priemonėmis organizavimo, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo 

pagal ugdymo prioritetus, uždavinius. 

7. Mokyklos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, vadovaujantys mokyklos ugdymo planą 

rengiančiai darbo grupei ar teikiantys jai pasiūlymus, tikslingai panaudoja BUP teikiamas 

galimybes: 

7.1. inicijuoja ugdymo individualizavimą ir diferencijavimą; 

7.2. sudaro sąlygas mokiniams pasirinkti dalykų modulius, pasirenkamuosius dalykus, 

formuoja laikinąsias grupes; 

7.3. vykdo pamokų tvarkaraščio sudarymo reikalavimus;  

7.4. inicijuoja mokinių krūvio tyrimą dėl ugdymosi poreikių ir vykdo mokinių mokymosi 

krūvio kontrolę; 

7.5. laikosi neformaliojo vaikų švietimo valandų skyrimo reglamento; pagal galimybes 

integruoja formaliojo ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo turinį; 

7.6. sudaro sąlygas mokiniams, lankantiems neformaliojo švietimo įstaigas, nelankyti kai 

kurių dalykų pamokų ir tuo metu atlikti kitas užduotis; 

7.7. skatina mokytojų bendradarbiavimą, kvalifikacijos tobulinimą ir patirties sklaidą; teikia 

metodinę pagalbą mokytojams;  

7.8. teikia informaciją tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokyklos veiklą, jų vaikų 

mokymosi pasiekimus ir pažangą;  

7.9. užtikrina Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo 

programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nuostatų įgyvendinimą. 

8. Mokytojai, planuodami ir įgyvendindami ugdymo turinį: 

8.1. pritaiko jį pagal mokinių turimą patirtį, gebėjimus, poreikius bei mokymosi stilius; 

8.2. ugdo esmines mokinių kompetencijas ir gebėjimus; padeda tėvams ir pačiam mokiniui 

atskleisti jo gebėjimus; 

8.3. vykdo tarpdalykinę integraciją; 

8.4. ugdymo turinį individualizuoja ir diferencijuoja; 

8.5. taiko ugdymo inovacijas, vadovauja motyvuojančios aplinkos kūrimui;  

8.6. skiria tikslingus, diferencijuotus ar/ir individualius su mokiniais bei klasėje dirbančiais 

mokytojais žodiniu susitarimu suderintus namų darbus; 

8.7. mokomųjų dalykų planus derina ir aptaria su kitais toje klasėje, paralelių klasių koncentre 

dirbančiais mokytojais; 

8.8. vertinimo informaciją panaudoja mokinių poreikiams nustatyti, tolesniam mokymui(-si) 

planuoti, ugdymo kokybei gerinti; 

8.9. mokinių mokymosi rezultatus ir reikalingą pagalbą aptaria su mokiniais, jų tėvais 

(globėjais, rūpintojais), klasėje dirbančiais mokytojais, klasės auklėtoju; esant būtinybei su 

socialiniu pedagogu ar psichologu; 

8.10. pagal galimybes ir poreikį teikia individualias konsultacijas mokiniams; 

8.11. organizuoja kontrolinius ar kitus atsiskaitomuosius darbus, vadovaudamiesi Alytaus 

Panemunės progimnazijos mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašu. Kontrolinius 

darbus numato mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose.  

9. Mokyklos socialinis pedagogas ir psichologas organizuoja mokinių vyraujančių 

mokymosi stilių nustatymą, vykdo kitą tiriamąją veiklą.  

10. Profesijos patarėja mokymo krūvių optimizavimo procese: 

10.1. teikia pagalbą mokiniams, renkantis mokymosi kryptį; 
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10.2. teikia konsultacijas profesinės karjeros klausimais, organizuoja tiriamąją veiklą, ją 

vykdo.  

11. Klasių auklėtojai mokymo krūvių optimizavimo procese: 

11.1. analizuoja mokinių ugdymo (-si) nesėkmių priežastis;  

11.2. organizuoja ir vykdo tėvų švietimą vaiko darbo higienos įgūdžių formavimo, pagalbos 

mokantis teikimo klausimais;  

11.3. bendradarbiauja su dalykų mokytojais padedant pažinti ugdytinius.  

12. Mokiniai tiesiogiai dalyvauja krūvių optimizavimo procese: 

12.1. teikdami vienas kitam tarpusavio pagalbą, konsultuodami bendraklasius;  

12.2. produktyviai bendradarbiaudami su dalykų mokytojais;  

12.3. kruopščiai ir atsakingai dirbdami per pamokas efektyviai išnaudoja pamokos laiką, 

nesukelia drausmės problemų; 

12.4. savalaikiškai atlieka namų darbus;  

12.5. atskleidžia savo mokymosi nesėkmių priežastis patiems priimtina forma.  

IV. MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS 

13. Didesnį už minimalų privalomų pamokų skaičių (ne didesnį nei 10 procentų nuo 

minimalaus mokiniui skiriamų pamokų skaičiaus, nurodyto BUP 123 ir 124  punktuose) dalykams, 

dalykų moduliams mokytis 5–8 klasių mokiniams skiria suderinus su mokinių tėvais (globėjais, 

rūpintojais).  

14. Esant lėšų mokymosi pagalbai skiria trumpas konsultacijas (sudaromos laikinos grupės), 

atsižvelgiant į mokinių poreikius ir mokymosi galias. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami apie mokinio daromą pažangą jam suteikus mokymosi pagalbą. Trumpos 

konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį. 

15. Tėvų (globėjų) prašymu ir direktoriaus įsakymu 7–8 mokiniai gali būti atleisti nuo dailės, 

muzikos, kūno kultūros, išimties atvejais – ir kitų privalomojo dalyko pamokų (ar jų dalies) 

lankymo, jeigu:  

15.1. yra 7–8 klasių mokiniai ir mokosi sportinės krypties neformaliojo švietimo įstaigose ir 

kūno kultūros mokytojo, trenerio, mokinio raštu yra susitarta. Mokiniai įpareigojami ginti mokyklos 

garbę įvairiose tarpmokyklinėse sporto varžybose. Nesilaikantys šio reikalavimo mokiniai privalo 

lankyti kūno kultūros pamokas; 

15.2. yra tarptautinių ar nacionalinių olimpiadų, konkursų nugalėtojai per einamuosius mokslo 

metus; 

15.3. yra 7–8 klasių mokiniai ir ne mažiau kaip dvejus metus mokosi arba yra baigę muzikos 

ar dailės mokyklą. 

16. Sprendimas priimamas dalyko, nuo kurio pamokų mokinys atleidžiamas, mokytojui 

susipažinus su neformaliojo vaikų švietimo programomis. Šios programos turi derėti su bendrųjų 

programų turiniu.  

17. Mokykla priima sprendimus dėl menų, kūno kultūros dalykų, o išimties atvejais – ir kitų 

dalykų vertinimų, gautų mokantis pagal neformaliojo švietimo programas, įskaitymo ir 

konvertavimo į dešimtbalę vertinimo sistemą. 

18. Mokiniai atleistųjų pamokų metu (išskyrus pirmą ir paskutinę pamokas) mokosi 

individualiai mokyklos skaitykloje. Pažeidus šį reikalavimą, mokykla už mokinių saugumą 

neatsako. 

            19. Namų darbų skiriami vadovaujantis Alytaus Panemunės pagrindinės mokykos 

namų darbų skyrimo mokiniams tvarkos aprašu, patvirtintu mokyklos direktoriaus 2018-02-06 

įsakymu Nr.V-63 (1.4.). 
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       Priedas Nr. 4  

                                                                             

1–4 KLASIŲ NEFORMALIOJO  VAIKŲ ŠVIETIMO  VALANDŲ PASKIRSTYMAS   

2018–2019 M. M. 

 

Klasių grupės 1–4 kl. Iš viso 

Valandų pagal ugdymo planą 16 16 

Panaudota valandų 16 16 

Nepanaudota valandų — — 
 

Vadovo vardas, pavardė, būrelio pavadinimas Valandų skaičius Iš viso 

Laisva Adomaitienė, 

tautinių šokių ansamblis „Uldukas“ 

I grupė 

II grupė 

 

 

2 

2 

 

 

4 

Egidija Pocienė, 

jaunučių choras 

I grupė 

II grupė 

 

 

2 

2 

 

 

4 

Daiva Andrulevičienė, 

meninės raiškos būrelis ,,Žaidžiame, kuriame, atrandame“ 

 

1 

 

1 

Jolanta Majauskienė, 

šokių būrelis ,,Šypsena“ 

 

1 

 

1 

Renata Vaikšnorienė, 

linijinių šokių studija ,,Katutės“ 

 

1 

 

1 

Edita Dervinienė, 

būrelis ,,Kompiuteris- mano draugas“ 

 

1 

 

1 

Sigita Gudaitienė, 

kūrybinės dirbtuvės ,,Vaikystės spalvos“ 

 

1 

 

1 

Neringa Arlauskienė, 

etnokultūros būrelis 

 

1 

 

1 

Rima Baublienė, 

sporto būrelis ,,Žaidžiame smagiai“ 1-2 kl.  

 

1 

 

1 

Renata Vaikšnorienė,  

sporto ir judriųjų žaidimų būrelis, 3-4 kl. 
1 1 

 

 

 

 
 

 

 


